Kokousmuistio
Terveet tilat 2028 -johtoryhmä
Aika
Paikka
Paikalla
Jäsenistö

Sihteeristö

Muistion
liitteet

Maanantai 26.11.2018 klo 13:00-14:00
Valtioneuvoston linna, nh. Plenum

Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö (puheenjohtaja),
ministeri Kimmo Tiilikaisen sij.
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia (jäsen)
Yksikön päällikkö Tero Meltti, valtiovarainministeriö, alivaltiosihteeri Päivi
Nergin (jäsen) sij.
Rakennusneuvos Ritva Kivi, opetus- ja kulttuuriministeriö, kansliapäällikkö
Anita Lehikoisen (jäsen) sij.
Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö, kansliapäällikkö Päivi
Sillanaukeen (jäsen) sij.
Hallitusneuvos Marika Paavilainen, valtioneuvoston kanslia (hankejohtaja)
Yli-insinööri Katja Outinen, ympäristöministeriö (jäsen)
Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö (jäsen)
Opetusneuvos Tarmo Mykkänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (asiantuntija)
Projektisuunnittelija Anne Leinonen, valtioneuvoston kanslia (sihteeri)
Kokouskutsu ja kokouksen kulku (ppt) sekä kutsun liitteet 1, 1a, 2 ja 3

Asialista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin muutoksetta.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 1)
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksetta.
4. Terveet tilat 2028 –toimenpideohjelman toimenpiteet ja niiden etenemisen
seuraaminen
Marika Paavilainen (VNK) esitteli toimenpideohjelman toteutusta. Sisäilmaongelmia
kartoittava nykytilaselvitys aloitettiin 1.10.2018 (VN TEAS-hanke SisäNyt). THL
julkaisi 30.10.2018 Kansallinen Sisäilma ja terveys -ohjelman (toimenpidealue 3).
Ministeriöiden viestintäasiantuntijat kokoontuivat 8.11.2018. Kokouksessa aiheena
viestinnän yleiset periaatteet ja pääviestit. Lisäksi, vuodeksi 2019 on tehty
tapahtumakalenteri ja viestijät tekevät yhdessä viestintäsuunnitelman.
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Ympäristöministeriössä on aloitettu strategisen kiinteistöjenhallinnan toimenpiteiden
suunnittelu ja toimenpiteet aloitetaan ensi vuonna. YM tekee yhteistyötä VM:n
kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi. YM on solminut Hometalkoot.fi -sivuston
ylläpitosopimuksen kahdeksi vuodeksi Hengitysliiton kanssa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut osaamiskartoituksen esiselvityksen. Ensi
vuonna tehdään tutkimus, joka selvittää osaamisen kapeikkoja. Tarmo Mykkänen
täydensi, että esiselvityksessä tarkastellaan, mitä opetusta puuttuu, millaista
osaamista kuntien rakennusalan toimijoilla on, ja millaista osaamista rakennusalan
peruskoulutuksessa on ja onko se riittävää. On havaittu, että puutteita on
ylläpitoasioissa ja rakennusfysiikassa. Kiinteistöalan koulutus on hajanaista, mikä
tekee selvitystyöstä vaativaa. Puheenjohtaja korosti kosteudenhallintakoulutuksen
tärkeyttä. Jos se ei nykyisin kuulu rakennus/kiinteistöalan koulutukseen, tulee se
siihen sisällyttää.
Sosiaali- ja terveysministeriössä lainsäädännön selvitystyö on aloitettu. Myös
sosiaaliturvan kehittämisen selvittäminen on käynnistetty. KELAn kanssa on sovittu,
että tänä vuonna tehdään uudistuksen tiekartta ja ensi vuonna jatketaan siitä. STM
on työstänyt riskejä koskevan tiedon jakamista. Syksyn aikana STM toteuttaa
valtakunnallisen kyselyn sisäilmaan liittyvistä riskeistä, ja myös koulujen oppilaille
tehdään uusi kysely sisäilmaongelmista. Viestintäaineistojen tarkistus on käynnissä,
TTL kokoaa ohjeita työpaikoille ja uutta tutkimustietoa arvioidaan
kirjallisuuskatsauksen keinoin. Paljon oireileville on tehty kuntoutuskartoitusta, ja
kartoitus jatkuu muiden osalta ensi vuonna.
Ohjelman etenemistä voi seurata:
https://vnk.fi/terveet-tilat-2028/ohjelman-seuranta
5. Luonnos seurantaraportiksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen Terveet tilat
-toimista (liite 2)
Paavilainen esitteli seurantaraportin luonnoksen. Raportti valmistunee tammikuun
2019 loppuun mennessä. Raportissa tuodaan esille myös ohjelman haasteet.
Ohjelma on laajempi kuin sen edeltäjä Hometalkoot. Yhteistyötahoja on eri aloilta, ja
yhteistyön toimivuus on tärkeää ohjelman onnistumisen kannalta.
Seurantaraportti keskittyy Juha Sipilän hallituksen terveet tilat -toimiin. Sen
tiivistelmä sisällytetään Hallituksen vuosikertomukseen. Seurantaraportti
kokonaisuutenaan lähetetään tiedoksi eduskuntaan tarkastusvaliokuntaan,
ympäristövaliokuntaan sekä puolueiden eduskuntaryhmille. Raportti julkaistaan
myös Terveet tilat -ohjelman verkkosivulla.
Päätettiin, että raportin alkuun tulee myös tiivis kuvaus ohjelmasta ja että kommentit
raportin sisällöstä tulee toimittaa 15.1.2019 mennessä sihteeristölle.
6. Päätösasiat
Paavilainen esitteli yhteistä Terveet tilat -momenttia ja määrärahan jakoperiaatteita.
Hallitus on listannut ne toimet, joista aloitetaan vuosien 2018 ja 2019 aikana.
Määrärahan käyttöä ohjaa kaikkina vuosina toimenpiteiden kytkentä Terveet tilat
2028 -ohjelmaan ja sen tavoitteeseen siitä, että vuoteen 2028 mennessä julkinen
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tilakanta on tervehdytetty ja sisäilmasairaiden tukea, hoitoa ja kuntoutusta on
tehostettu.
6.1.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (liite 3)
Johtoryhmä hyväksyi toimintasuunnitelmaluonnoksen ja tapahtumakalenterin
vuodelle 2019 todeten niiden tarkentuvat vielä, kun ministeriöistä saadaan
lisätietoa vuoden 2019 suunnitelmista.

6.2. TAE2019 – määrärahojen jako (liite 4)
Johtoryhmä hyväksyi sihteeristön ehdotuksen momentin 23.01.25 määrärahan
(TAE2019) jakamisesta ministeriöiden kesken.
6.3. Sidosryhmäyhteistyö ja kuntayhteistyö (liite 5)
Esitys sidosryhmäyhteistyöfoorumista hyväksyttiin. Samalla sen nimeksi
hyväksyttiin Terveet tilat -foorumi ja ensimmäiseksi kokoontumiskerraksi 28.2.2018.
Johtoryhmä hyväksyi myös ohjelmaluonnoksen valmistelun lähtökohdaksi.
Ohjelma käsitellään seuraavassa johtoryhmän kokouksessa tarkemmin.
Johtoryhmä hyväksyi myös ehdotuksen Terveet tilat -toimintamallin kehittämiseksi
yhteistyössä aluehallintoviranomaisten ja kuntien kanssa.
7. Viestintä
Anne Leinonen (VNK) kertoi, että viestintäryhmä on aloittanut viestintäsuunnitelman
valmistelun ensi vuodeksi. Viestintäsuunnitelman osana on tapahtumakalenteri.
Siitä tiedottamisen välineeksi valmistellaan uutiskirjettä. Seuraava viestintäkokous
pidetään 9.1.2019 ja silloin keskustellaan Terveet tilat -foorumista tarkemmin.
8. Seuraava kokous
Maanantaina 4.2.2019 klo 10:00-11:00.
9. Muut ajankohtaiset asiat
Ei muita ajankohtaisia asioita.
10. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:00.
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